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Maandag 10 september:
START schoolzwemmen

Welkom terug op school!
De leerlingen komen weer met
veel plezier naar school en dat is
fijn en motiverend voor ons allemaal.

Beste ouders en kinderen,

Ik ben Lydia Slijngard en groepsleerkracht
van groep 7B.
Ik heb twee kinderen, die niet meer op de
basisschool zitten en woon in Amsterdam
Dit schooljaar wordt een bijzon- Zuidoost. Ik heb heel lang les op de Assoeffahschool gegeven en twee jaren op
der jaar waarin we zoals altijd
goede resultaten nastreven en er Achtsprong gewerkt. Ik wil een nieuwe uithard gewerkt zal worden aan een daging hebben, daarom heb ik voor De
Tamboerijn gekozen.
prachtig nieuw schoolgebouw.

De algemene informatieavond zal
plaatsvinden op dinsdag 18 september tussen 18:00 en 20:00
uur. Dit jaar zijn er workshops
met algemene informatie. Het
programma staat volgende week
inde TamTam. Daarnaast
krijgt u van de leerkracht informatie over de leerstof , de activiteiten en de afspraken in de
groep.
Hiernaast stellen Lydia en Inez
zich aan u voor en wij heten beiden van harte welkom op De
Tamboerijn.
Martine Nieuwstad
José Bijl

Even voorstellen

Even voorstellen

Hallo allemaal,

(zwembegeleiders verzamelen
om 13.45 in de personeelskamer).
Dinsdag 11 september:

Mijn naam is Inez Gemerts, 26 jaar. Ik ben
dit schooljaar werkzaam in groep 5B.
Voor veel collega’s ben ik geen onbekende.
Ik ben er een jaar tussenuit geweest.

9:00-12:00 uur start taal- en ouderbetrokkenheid (Tob) in de personeelsruimte. 2x per week, op dinsdag
en vrijdag.

Het is fijn om weer terug te zijn!
Woensdag 12 september:
Samen met de kinderen en het team maken
we er een mooi, leerzaam en gezellig school- Buitenles 2 schooltuinen groep 7
jaar van!
Donderdag 13 september:

Vrijdag 14 september:
9:00-12:00 uur: taal- en
ouderbetrokkenheid (Tob)
Alvast noteren:
19 September Informatie-avond tussen
18:00 en 20:00 uur.
Schonerwoerdstraat 3A
1107 EZ Amsterdam Zuidoost
Tel:

020 452 81 56

e-mail:

directie@detamboerijn.nl

website: www.detamboerijn.nl

De vakantie

Het nieuwe schooljaar

Hallo, ik ben Emilia. En ik ga het hebben over mijn vakantie. Ik was naar Polen. En ik was in een heel groot
park. En er waren heel veel grote attrakties. En het was
leuk. Ik ging met mijn tante en mama en zusje en broertje. Mijn oma en opa hebben een zwembad. Die is wel 3
meter groot. En hoe was jullie vakantie?
Groetjes, Emilia, 5A.

Hoi, mijn naam is Saniijah. Vandaag is het woensdag 5 september 2018. Precies de 3e dag in
groep 5A. Ik vind het heel erg spannend, maar
ook leuk. Het is een tikje moeilijker geworden.
Dus ik doe ook meer mijn best. Ik zit nog in dezelfde klas met dezelfde kinderen en juffen. Er
komt bijna elke dag een meisje in onze klas. Zij
maakt werk met ons. Groetjes, Saniijah, 5A.
Doei!!

Hoi, ik ben Chandandeep. Dit verhaal gaat over mijn
zomervakantie. Ik ging in de vakantie naar Turkije. Ik
was naar Turkije met mijn moeder, vader, broer, neefje,
tante en oom gegaan. Ik ging op jeepsafari en op een
boottocht met een piratenboot. We hebben daar veel
gezwommen in het zwembad. We waren ook naar het
strand gegaan. En daar was het rond de 37 graden. Daar
was het heel warm. Groetjes, Chandandeep, gr. 5A.
Hallo, ik ben Azmeer. Vandaag ga ik jullie vertellen over
mijn vakantie. Ik ben in Nederland gebleven, maar ik ben
wel naar Duinrell en Drievliet geweest. Jullie hebben
zeker een leuke vakantie gehad. En dat was het. Doei
van groep 5A van Azmeer.
Hallo, ik ben Gurtaj en ik ga jullie vertellen over mijn
vakantie. Ik de vakantie was ik naar Duitsland en naar
Drievliet met mijn vader en moeder en broer en broertje. Gurtaj, groep 5A.

Hoi allemaal. Mijn naam is Ameerah. Wij zijn allemaal over en ik zit nu in groep 5A. Gefeliciteerd
allemaal. Ik ben 18 september jarig. Dat is niet
lang meer. Ik kan niet wachten om mijn verjaardag te vieren. Ik vind het spannend om weer
naar school te gaan. Want op school leer je veel.
Ik ben dol op de activiteiten, die wij op school
doen. Dit jaar begin ik met zwemmen met mijn
hele klas. Ik heb al geoefend in de vakantie. Dus
ik hoop dat ik mijn zwemdiploma snel haal. Zo ja.
Dat was het.
Tot de volgende keer! Doei!.
Groetjes van Ameerah, 5A. Doei!

Verjaardagen
Dag Naam

Groep

8

Marjolijn Alega (2014)

1/2D

8

Rudra Chedi (2014)

1/2A

8

Tishainely Maria (2007)

8A

9

Cayden Malone (2010)

5B

10

Keshawn Volney (2012)

3C

11

Francisca Kyei (2013)

1/2E

12

Joaquin Attigah (2014)

1/2D

13

Celis Lopes (2006)

8B

13

Eljahro Philipsen (2009)

6B

13

Destiny Sarpong Nsiah (2009)

5C

Ondanks de regen deze week werd er gezellig binnengespeeld

Gymnastiek afspraken

(Vervolg gymnastiekafspraken)
Gedrag

De afgelopen week zijn onderstaande gymafspraken doorgenomen met de leerlingen.

Tijdens de gymlessen doe je met alles mee. Zelfs als je

Gymkleding

het niet zo leuk vindt.

Gymkleding is verplicht tijdens de gymlessen. Dat betekent dat

Je bent stil en oplettend als de leraar een uitleg geeft of

alle kinderen in de gymles een korte gymbroek dragen en een

als een klasgenoot iets voordoet.

gymshirt. Gymschoenen zijn niet verplicht, gymmen op blote

Tijdens het oefenen help je elkaar wanneer dat nodig is.

voeten is ook prima.

Je stoort elkaar nooit.

De gymkleding (n schoenen) dienen de kinderen apart mee te

Tijdens het oefenen mag je gewoon met elkaar praten.

nemen. In de kleedkamer doen ze dan hun ‘normale kleding’

Gillen en schreeuwen doen we niet.

uit en hun gymkleding aan.

Als een waarschuwing niet helpt, volgt een time-out.

Zonder gymkleding doe je niet mee met de les.

Helpt dat niet, dan kun je met die les (en eventueel de

Sieraden

volgende) niet meer meedoen. De gymleraar neemt

Sieraden leveren bij sport en spel risico op. Ze kunnen stuk

daarover dan even contact op met de groepsleerkracht

gaan, maar vervelender nog is het als je je eraan verwondt. Je

en de betreffende ouders/verzorgers.

dient je sieraden dus in de kleedkamer af te doen en te bewa-

Blessures en ander ongemak

ren bij je spullen. Laat kostbare sieraden liever thuis op de

Wellicht is er soms een reden om de gymles over te

dagen dat je gym hebt.

slaan, bijvoorbeeld vanwege een blessure. Voor incidenDouchen

teel overslaan is een briefje van de ouders/verzorgers

Op de Tamboerijn is het een goede gewoonte om na de gym-

prima. Is er een reden om de les langere tijd niet te vol-

les even te douchen. Daarvoor nemen de kinderen zelf een

gen dan is het fijn om daar even contact over te hebben

handdoek mee. Wie geen handdoek bij zich heeft, leent er een

met ouders/verzorgers en de groepsleerkracht.

van een ander kind, of neemt er een mee uit de klas.

Voor ouders: Nederlandse les en
computerles. In de school, op de
dinsdagochtend en de vrijdagochtend.
Op 11 september gaat de cursus Taal en
Ouderbetrokkenheid op de Tamboerijn
weer beginnen.
Spreekt u zelf goed Nederlands maar
kent u iemand in uw omgeving die deze
cursus goed kan gebruiken. Help dan
door deze ouder te informeren en breng
haar naar de receptie om in te schrijven.
Als er nog nieuwe ouders interesse hebben, dan kunnen ze zich aanmelden. De
aanmeldformulieren liggen bij de receptie.
Om mee te mogen doen moet u in Amsterdam wonen en een Burgerservicenummer opgeven. U mag alleen meedoen
als u een kind heeft tussen 0 en 12 jaar.
U kunt zich aanmelden tot 17 september.

